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CÍL PUBLIKACE
Cílem publikace je zmapovat činnost kooperativních uskupení 
podporovaných v  rámci programu Horizon 2020 – evropských 
technologických platforem, knowledge and innovation commu-
nities, FET flagships  a dalších účastníků Evropského výzkumné-
ho prostoru (ERA). Brožura nabízí přehled existujících sítí a  je-
jich fungování, zastoupení českých členů a další informace, které 
by mohly inspirovat české výzkumníky k zapojení do stávajících 
nebo vznikajících uskupení. Může sloužit také pro identifikaci 
možných partnerů při vědecko-výzkumné činnosti.

Hlavní pozornost při rešerši kooperativních uskupení byla vě-
nována principům jejich fungování – cíle a  funkce, organizační 
uspořádání a podmínky členství v organizacích a možnosti zapo-
jení – ale také projektovým aktivitám, kterých je možné se zúčast-
nit, případně se jimi inspirovat.

  Kolektiv autorů



PROMOTE4 horizon 2020

EVROPSKÉ TECHNOLOGICKÉ PLATFORMY
Evropské technologické platformy (ETP) jsou diskusní fóra subjektů, které 
v  dané oblasti ekonomiky mají důležité rozhodovací kompetence. První 
ETP byly založeny v roce 2003 za účelem přivést k jednomu jednacímu stolu 
zástupce průmyslu, technologického know-how, úřadů a finančních institucí, 
aby vytvořili široce sdílenou agendu k danému společenskému a výzkumnému 
tématu. ETP jsou ustaveny na základě iniciativy průmyslových podniků zdola 
(tzv. bottom-up) a identifikují potenciální směry evropského výzkumu, které 
jsou perspektivní jak z hlediska tržního uplatnění, tak pro řešení hlavních výzev 
klíčového významu pro společnost, jako je například stárnutí obyvatelstva, 
znečištění životní prostředí, potravinová a energetická bezpečnost, apod. 

Smyslem ETP je poskytovat externí poradenství Evropské Komisi (EC) 
ve věcech definování priorit výzkumu a vývoje za účelem řešení společenských 
výzev. EC se ve svém prohlášení k návrhu programu Horizon 2020 oficiálně 
zavázala zohledňovat veškeré relevantní aspekty výzkumných a  inovačních 
agend ETP. Nicméně v  posledním programovacím období se pojetí ETP ze 
strany Evropské Komise zaměřuje více na  podporu inovací, uplatnitelnost 
výzkumu a  vývoje při řešení společenských výzev a  při posilování pozice 
Evropské unie (EU) na globálním trhu ve vybraných odvětvích.
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Cíle a funkce ETP
Posláním ETP je mobilizovat různé subjekty k definování výzkumných priorit 
a jejich naplnění, dále také efektivnější sdílení informací v celé EU. Z obecného 
pohledu mají ETP tři funkce:

•	 Strategická – definování priorit, analýza výzkumných a inovačních příležitostí

•	Mobilizační – vytvoření partnerství různých subjektů k  definovaným 
prioritám

•	 Informační – šíření poznatků na  široké spektrum subjektů a  zapojování 
dalších

ETP vytvářejí tzv. Strategické výzkumné agendy (SVA), což jsou dokumenty 
definující výzkumné směry, kterými by se měl evropský výzkumný prostor 
v  dané problematice zabývat.  Dále ETP zpracovávají tzv. Implementační 
plány, které slouží jako pracovní dokument pro naplňování Strategických 
výzkumných agend. 

Kromě vypracování SVA, implementačních plánů a  dalších prováděcích 
dokumentů jsou aktivity ETP za účelem plnění základních funkcí následující:

•	podpora účasti průmyslových podniků v  Horizonu 2020 a  spolupráce 
s odbornými sdruženími a sítěmi v členských státech;

•	posilování navazování kontaktů s  jinými ETP a  dalšími partnery vedoucí 
k efektivnějšímu řešení meziodvětvových problémů organizováním různých 
networkingových akcí;

•	 identifikace příležitostí pro mezinárodní spolupráci;

Organizační uspořádání
Organizační struktura ETP není pevně stanovena a  definují si ji samy tak, 
aby bylo zajištěno efektivní naplňování stanovených cílů. Zpravidla mají ETP 
svůj sekretariát a správní orgán, který je složen ze zástupců členů ETP. Právní 
subjektivita jednotlivých ETP není daná a  ze strany EC dokonce ani není 
vyžadovaná, ale měla by zajišťovat dostatečnou transparentnost.
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Financování

Evropská komise na  chod ETP nepřispívá žádnými prostředky, ETP jsou 
financovány z vlastních zdrojů členů organizace (např. z členských příspěvků) 
a mohou se účastnit veřejných soutěží EC o granty na specifické aktivity, jako 
jsou např. Technology Roadmaps, organizování networkingových akcí apod.

Možnosti zapojení
ETP musí být otevřeny novým členům, protože jedině tak mohou dosáhnout 
pokrytí dostatečného spektra názorů. Navíc je to jeden z aspektů hodnocení, 
které provádí EC každé 2–3 roky. Velký důraz je při hodnocení kladen také 
na to, aby bylo zabráněno duplikaci a fragmentaci aktivit jiných ETP. 

Kritéria pro uznání ETP ze strany Evropské Komise jsou následující:

•	 Soulad s  cíli Strategie Europe 2020 – se zaměřením na  společenské výzvy 
v Horizon 2020

•	Úroveň tržní příležitosti na současných či budoucích trzích

•	Možnosti a kapacity EU – evropská přidaná hodnota

•	Transparentnost, otevřenost a reprezentativnost

•	Přesah do dalších sektorů a interdisciplinarita

•	Působnost – míra zapojení průmyslu a členských států

V  případě, že EC na  základě hodnocení technologickou platformu uzná, 
stane se jejím členem, aby mohla využívat poznatky odvozené z  činnosti 
ETP. Tyto poznatky EC používá například při definování výzkumných priorit 
rámcových programů nebo pro iniciaci a  realizaci společných projektů 
veřejného a soukromého sektoru (tzv. public-private partnership). Na základě 
činnosti ETP byly například uskutečněny čtyři projekty s účastí EC podpořené 
ze Sedmého rámcového programu nebo bylo založeno pět tzv. společných 
technologických iniciativ (Joint Technology Initiatives – viz dále). 

Evropská Komise v  současnosti uznává 38 ETP a  tři průřezové iniciativy. 
Oficiálně uznané ETP zpravidla působí napříč více obory, proto jsou v přehledu 
členěny do šesti širších zájmových témat. Uváděno je celé jméno technologické 
platformy, protože mnohdy napoví, jaké zaměření ETP má. Do ETP se lze zapojit 
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také nepřímo přes účast v některé národní TP, asociaci či v obdobném sdružení, 
které je členem ETP. V přehledu jsou zvýrazněny ETP s českým zastoupením.

Přehled ETP:

Bio-based economy
European aquaculture Technology and 
Innovation Platform

http://www.eatip.eu 

International Federation for Animal 
Health Europe – české zastoupení

http://www.ifaheurope.org 

Farm Animal Breeding & reproduction 
Technology Platform – české zastoupení

http://www.fabretp.eu 

ETP ‘Food for Life’ http://etp.fooddrinkeurope.eu 
Forest-based Sector Technology Platform http://www.forestplatform.org 
ETP ‘Plants for the Future’ http://www.plantetp.org 
TP Organics http://tporganics.eu 

Energy
European Technology and Innovation 
Platform Bioenergy

http://www.etipbioenergy.eu 

European Technology & Innovation 
Platform Photovoltaic

http://www.etip-pv.eu

Ocean Energy Technology Platform
European Technology and Innovation 
Platform on Renewable Heating & 
Cooling – české zastoupení

http://www.rhc-platform.org

Smart Grids European Technology 
Platform

http://www.smartgrids.eu

Sustainable Nuclear Energy Technology 
Platform – české zastoupení

http://www.snetp.eu

European Technology and Innovation 
Platform on Wind Energy

https://etipwind.eu

European Technology Platform for Zero 
Emission Fossil Fuel Power Plants

http://www.zeroemissionsplatform.eu



PROMOTE8 horizon 2020

Environment
Water Supply and Sanitation Technology 
Platform – české zastoupení

http://wsstp.eu 

ICT
Advanced Research & Technology for 
EMbedded Intelligent Systems – české 
zastoupení

https://artemis-ia.eu

ETP on Smart Systems Integration
http://www.smart-systems-
integration.org/public 

ETP for High-Performance Computing http://www.etp4hpc.eu
euRobotics – české zastoupení https://www.eu-robotics.net
New European Media Initiative – české 
zastoupení

https://nem-initiative.org

The Networked European Software and 
Services Initiative

http://www.nessi-europe.eu 

ETP for Communications Networks and 
Services – české zastoupení

https://www.networld2020.eu

European Technology Platform 
Photonics21 – české zastoupení

http://www.photonics21.org

Production and processes
European Construction Technology 
Platform – české zstoupení

http://www.ectp.org

European Steel Technology Platform https://www.estep.eu 
ETP for Advanced Engineering Materials 
and Technologies

http://www.eumat.eu

ETP Fibres Textiles Clothing http://www.textile-platform.eu
ETP Manufuture – české zastoupení http://www.manufuture.org
ETP Nanomedicine – české zastoupení http://www.etp-nanomedicine.eu 
ETP on Sustainable Mineral Resources http://www.etpsmr.org
ETP for for Sustainable Chemistry - české 
zastoupení http://www.suschem.org 
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Transport
Advisory Council for Aviation Research 
and Innovation in Europe – české 
zastoupení

http://www.acare4europe.com

Alliance for Logistics Innovation through 
Collaboration in Europe http://www.etp-logistics.eu 

The European Rail Research Advisory 
Council

http://www.errac.org

European Road Transport Research 
Advisory Council – české zastoupení

http://www.ertrac.org

WATERBORNE TP http://www.maritime-rdi.eu

Průřezové iniciativy ETP
European initiative for sustainable 
development by Nanotechnologies – 
české zastoupení

http://www.nanofutures.info

ETP Industrial Safety – české zastoupení http://www.industrialsafety-tp.org
Consumer Goods Cross-ETP http://www.conxept.eu

Možnosti zapojení do projektových aktivit

ETP si zpravidla vytváří pracovní skupiny, které se zaměřují na  dílčí cíle 
definované ve  Strategické výzkumné agendě a  rozpracované v  prováděcích 
dokumentech. Typy projektů, které ETP podávají, mají charakter podpůrných 
činností a nejde přímo o výzkumné či inovační akce. Na činnost pracovních 
skupin mnohdy navazují další projektové aktivity s  možností účasti 
ve  veřejných soutěžích evropských dotačních titulů (viz kapitola Joint 
Technology Initiatives).

Podmínky členství

O členství v ETP lze zpravidla zažádat prostřednictvím přihlášky, která je dostupná 
na webových stránkách dané ETP. Před odesláním přihlášky však doporučujeme 
pečlivě přečíst podmínky členství v ETP, stanovy či obdobný dokument, který je pro 
členy závazný. Některé ETP mají i několik typů členství odstupňovaných podle výše 
příspěvku na činnost ETP, ale také podle možností benefitů. 
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Technologické platformy v ČR
ETP mají nezanedbatelný vliv na směřování Rámcového programu a celého 
evropského výzkumného prostoru, proto některé členské státy EU, včetně 
České republiky, podpořily založení technologických platforem (TP) 
na národní úrovni, aby měly lepší možnost ovlivňovat dění na evropské scéně. 

Principy fungování TP  jsou stejné jako u  ETP s  tím rozdílem, že zaměření 
národních TP by mělo odrážet silné oblasti průmyslového výzkumu daného 
státu. Jde o  kooperační oborová seskupení sdružující průmyslové podniky, 
oborová sdružení a  svazy, výzkumné a  finanční instituce, národní orgány 
veřejné správy, asociace uživatelů a  spotřebitelů podílející se na  výzkumu, 
vývoji a  inovacích ve  strategicky významných oblastech ekonomiky České 
republiky. Účast v národních TP by měla usnadnit zapojení do ETP, proto by 
mělo být zaměření národních TP kompatibilní s některou z existujících ETP. 
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Struktura a  činnosti národních TP jsou rovněž podobné jako u  ETP. Cílem 
uskupení  je vytvořit, podporovat a  naplňovat střednědobé až dlouhodobé 
vize budoucího technologického vývoje a  dynamické strategie k  dosažení 
vize, která zahrnuje významné otázky budoucího hospodářského růstu, 
konkurenceschopnosti a trvale udržitelného rozvoje v České republice i v Evropě.

Hlavním závazkem podpořených technologických platforem je vytvoření 
a  předložení tzv.  Strategické výzkumné agendy. Jejím účelem je zmapovat 
příležitosti i  bariéry související s  průmyslovými a  společenskými výzvami 
v  daném odvětví či oboru, identifikovat milníky, potenciální alternativy 
a  definovat priority technologického vývoje. Na  hlavní dokument SVA 
úzce navazuje tzv. Implementační akční plán  (IAP) – dokument, ve  kterém 
jsou definovány konkrétní aktivity, kroky a  požadavky na  implementaci 
výzkumných témat, návrhů a potenciálu technologického vývoje popsaných 
ve  SVA. V  IAP je rovněž popsáno, jak se má změnit prostředí a  podmínky 
pro podporu výzkumu, vývoje a  inovací na  národní a  evropské úrovni tak, 
aby byl povzbuzen jejich růst, jakožto i zvýšení konkurenceschopnosti a trvale 
udržitelný rozvoj.

V rámci operačního programu Podnikání a inovace byly od roku 2009 vypsány 
3 výzvy v  programu Spolupráce – technologické platformy, v  nichž byly 
podpořeny projekty 23 TP za téměř 120 mil. Kč. Mimo tyto projekty vznikla 
za  podpory Ministerstva zemědělství Česká technologická platforma pro 
potraviny a bez veřejné podpory vznikla Česká technologická platforma pro 
ekologické zemědělství. Řada podpořených TP po dočerpání dotace utlumila 
svoji činnost, ale mnohé z nich jsou stále aktivní a dokonce připravují nové 
projekty a  zapojují se do  činnosti relevantních ETP. Přehled českých TP je 
uveden v přiložené tabulce.
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Název TP webové stránky
Česká technologická platforma–letectví 
a kosmonautika

http://www.alv-cr.cz

Národní technologická platforma NGV http://www.ngva.cz
Technologická platforma pro trvale 
udržitelné vodní zdroje

http://www.tpuvz.cz

Platforma pasivních domů http://www.pasivnidomy.cz
Technologická platforma pro IT služby http://www.platformaits.cz

TP Bioplyn
http://www.czba.cz/projekty/tp-
bioplyn.html

Česká membránová platforma http://www.czemp.cz
Česká technologická platforma 
bezpečnosti průmyslu, z. s.

http://www.cztpis.cz

Česká technologická platforma lesního 
hospodářství a navazujících průmyslových 
odvětví z.s.

http://www.forestplatform.cz

Česká technologická platforma PLASTY https://www.tp-plasty.cz
Česká technologická platforma pro 
udržitelnou chemii

https://www.suschem.cz

Česká technologická platforma pro 
biopaliva

https://www.biopaliva-ctpb.cz

ČTP rostlinných biotechnologií – Rostliny 
pro budoucnost

http://rostlinyprobudoucnost.com

Česká technologická platforma 
STROJÍRENSTVÍ

http://www.ctps.cz

Česká vodíková technologická platforma http://www.hytep.cz/cs
Česká technologická platforma pro textil http://www.ctpt.cz
Interoperabilita železniční infrastruktury http://www.sizi.cz
Vozidla pro udržitelnou mobilitu http://www.tp-vum.cz
Technologická platforma Svazu kováren 
ČR

http://www.skcr.org/o-platforme

Technologická platforma strojírenská 
výrobní technika

http://www.tpsvt.cz



13PROMOTE HORIZON 2020

V  současnosti lze získat veřejnou podporu na  financování TP z  operačního 
programu Podnikání a  inovace pro konkurenceschopnost z  programu 
Spolupráce v  maximální výši 75 % způsobilých výdajů. Program podporuje 
rozvoj národních TP při řešení průmyslových a  společenských výzev 
daného odvětví, při navazování hlubší spolupráce českých subjektů s  ETP 
a  při koordinaci přístupu do  programu Horizon 2020 a  dalších evropských 
výzkumných programů.

Z  finančních prostředků programu Spolupráce je možné hradit mzdy 
a související výdaje, nákup služeb a drobného majetku. Program nepodporuje 
aktivity výzkumu, vývoje a  inovací, pouze tvorbu vymezených strategických 
dokumentů a identifikaci výzkumných priorit.

Problémem českých TP je, že z hlavního dotačního titulu – programu Spolupráce 
– je vyloučena Praha jako místo realizace projektu. V Praze však sídlí většina 
orgánů státní správy, čímž může být zhoršeno plnění jedné z hlavních činností 
TP – mobilizace důležitých účastníků vybraného strategického odvětví 
k  nalezení shody ohledně dalšího rozvoje. Tento nedostatek lze eliminovat, 
pokud bude TP financována jiným nástrojem, nebo z vlastních zdrojů.

Technologická platforma Energetická 
bezpečnost ČR

http://www.tpeb.cz

Technologická platforma „Udržitelná 
energetika v ČR“

http://tpue.cz

Technologická platforma silniční doprava http://www.tpsd-ertrac.cz
Česká technologická platforma pro 
ekologické zemědělství

http://www.ctpez.cz/cz

Česká technologická platforma pro 
potraviny

http://ctpp.cz



PROMOTE14 horizon 2020

JOINT TECHNOLOGY INITIATIVES
Společné technologické iniciativy  (Joint Technology Initiatives, dále jen 
JTI) jsou strategická partnerství veřejného výzkumného sektoru, podnikatelské 
sféry a  veřejného sektoru, která se poprvé objevila s  přípravou Sedmého 
rámcového programu EU. Evropská Komise považovala JTI za vhodný způsob, 
jak naplnit záměr více koordinovat evropské výzkumné aktivity zaměřené 
na řešení společenských výzev a zároveň vyjít vstříc požadavkům ekonomiky. 

Založení JTI úzce souvisí s  činností evropských technologických platforem, 
z  nichž si EC vybírá ty, které řeší témata s  dostatečným potenciálem pro 
další rozpracování. Zároveň jde o  témata závažná pro velkou část Evropy 
a  společnosti, pro jejichž efektivní řešení nestačí pouze ad-hoc projektové 
podpory, ale vyžadují vytvoření dlouhodobějšího partnerství, které by dávalo 
rámec pro realizaci větších projektů. 

Cíle a funkce JTI
JTI jsou iniciativy, které původně vznikly za  účelem rozpracování agend 
(nejen) ETP do konkrétních projektů. Za účelem implementace jednotlivých 
projektů jsou zakládány tzv. společné podniky (Joint Undertakings, dále jen 
JU). Společné podniky se musí v současném programovacím období zabývat 
cíli programu Horizon 2020, do  jehož chodu jsou výzkumné a  inovační 
činnosti JU zcela integrovány.

http://ec.europa.eu/research/jti/index_en.cfm?pg=home
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Na rozdíl od ETP se JTI zabývají řešením výzkumných a  inovační projektů, 
které mají „hmatatelné“ výstupy. Cíle každé JTI jsou konkrétně definovány, 
jsou měřitelné a  jsou zakotveny ve  smlouvách s  EC, která poskytuje část 
finančních prostředků na  činnost JTI a  JU. Identifikace  JTI, které budou 
podpořeny z rozpočtu EC, závisí na míře naplnění hodnotících kritérií. Mezi 
tato kritéria patří:

•	 Strategický význam řešeného tématu a jasně definované výstupy

•	Existence tržního selhání

•	Evropský rozměr, evropská přidaná hodnota

•	Podstatné zapojení průmyslu z dlouhodobé perspektivy

Z  výše uvedených kritérií vyplývá, jaký smysl mají JTI z  pohledu EC mít. 
Smyslem JTI je mobilizace odborných kapacit a finančních prostředků pro řešení 
významných témat výzkumu s  širokým dopadem na  evropskou společnost 
a především na konkurenceschopnost evropské ekonomiky. Podpořené JTI se 
zabývají strategickými technologiemi, které mají vybudovat případně udržet 
technologické vedení EU v daném oboru v globálním měřítku. Zpravidla se 
jedná o dlouhodobý a rizikový výzkum, který není soukromý sektor schopen 
financovat pouze z vlastních prostředků.

Organizační uspořádání 
JTI jsou realizovány jako tzv. Public-Private Partnerships prostřednictvím JU 
vzniklých podle čl. 187 Smlouvy o fungování EU. Společné podniky formálně 
zakládá a schvaluje EU na základě svých nařízení a vždy se také účastní jako 
člen s právem veta, aby měla možnost ovlivňovat rozhodnutí JU. Dalšími členy 
mohou být různé subjekty od malých podniků po různé asociace, výzkumné 
organizace, státní úřady nebo celé státy. 

JU mají právní subjektivitu a  podléhají pravidlům finanční kontroly jako 
každý jiný subjekt, a  navíc podléhají kontrole příslušné JTI. Pravidla pro 
organizační uspořádání JU jsou pevně daná. JU vždy zahrnuje jeden nebo 
více rozhodovacích útvarů, sekretariát a výkonného ředitele, jenž mimo jiné 
reprezentuje JU navenek, a v některých případech také vědecký poradní sbor. 

http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj/public-private-partnerships-ppp
http://www.lisbon-treaty.org/wcm/the-lisbon-treaty/treaty-on-the-functioning-of-the-european-union-and-comments/part-3-union-policies-and-internal-actions/title-xix-research-and-technological-development-and-space/475-article-187.html


PROMOTE16 horizon 2020

Financování

Společné podniky disponují na řešení vytyčených cílů rozpočtem od EU, ale 
mimo to jsou JU financovány příspěvky členských subjektů. Ze strany EU jsou 
Společné podniky podporovány z  rozpočtu rámcového programu Horizon 
2020 na několikaleté období. Způsob a míra financování se u jednotlivých JTI 
liší podle potřeb jejich zaměření.

Vzhledem k nemalé finanční účasti EC jsou JU pravidelně kontrolovány a je 
hodnocen pokrok v plnění smluvně definovaných cílů. Na základě průběžných 
hodnocení EC přijímá stanoviska a případná opatření k nápravě.

Možnosti zapojení
Jednotlivé JTI a JU mají rovněž české zastoupení. V rámcovém programu EU 
pro výzkum a inovace Horizon 2020 jsou JTI a JU realizovány v následujících 
tematických oblastech:

Bio-based Industries  
(Bio-based &Renewable Industries for Development & Growth in Europe 
https://bbi-europe.eu

Bio-Based Industries je nová společná technologická iniciativa Horizonu 2020. 
K  jejímu uskutečnění byl ustaven  stejnojmenný společný podnik (dále jen 
„BBI JU“), který se primárně soustřeďuje na implementaci projektu BRIDGE 
2020 usilující o re-industrializaci EU prostřednictvím vybudování zemědělské 
infrastruktury založené na bio-rafineriích a efektivním využívání bio-zdrojů, 
včetně bio-odpadů, zkvalitnění péče a využití zemědělské půdy a lesů. 

Delegátem ČR v  BBI JU je Ing.  Marek Světlík, Ph.D.  (marek.svetlik@vuzt.
cz,  Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i.); alternátem je Ing.  David 
Kubička, Ph.D., MBA (david.kubicka@vuanch.cz,  Unipetrol Centre of 
Research and Education).

CLEAN SKY 2 (Aeronautics and Air Transport Joint Technology Initiative) 
http://www.cleansky.eu

Společný podnik CLEAN SKY 2 (dále jen „CS 2 JU“), integrovaný 
do  rámcového programu Horizon 2020, přímo navazuje na  činnost svého 

http://biconsortium.eu/
https://bbi-europe.eu/
mailto:marek.svetlik@vuzt.cz
mailto:marek.svetlik@vuzt.cz
http://www.vuzt.cz/index.php?I=A95
mailto:david.kubicka@vuanch.cz
http://www.unicre.cz/
http://www.unicre.cz/
http://www.cleansky.eu/
http://www.cleansky.eu/
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předchůdce CLEAN SKY ze 7. RP. Soustředí se na výzkum a vývoj v oblasti 
snižování podílu letecké dopravy na emisi skleníkových plynů a její hlučnosti. 
Členy CS 2 JU jsou podniky z oblasti leteckého průmyslu. 

Delegátem ČR v  CS 2 JU je Ing.  Zbyněk Hruška (alv@alv-cr.cz,  Asociace 
leteckých výrobců ČR); alternátem je Ing.  Karel Paiger, MBA (paiger@vzlu.
cz, Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.).

ECSEL (Electronic Components and Systems for European Leadership) 
http://www.ecsel-ju.eu

ECSEL JU v  sobě integruje činnosti dosud působících společných 
podniků  ARTEMIS  (Advanced Research and Technology for Embedded 
Intelligence and Systems) a  ENIAC  (European Nanoelectronics Initiative 
Advisory Council), jejichž dobíhající povinnosti přejímá, nově poté zahrnuje 
taktéž aktivity evropské technologické platformy EPoSS (European Technology 
Platform on Smart Systems Integration). Účastníky společného podniku ECSEL  
jsou členské státy EU, které se rozhodly do společného podniku vstoupit (ČR 
je zakládajícím členským státem). ECSEL JU byl ustaven s  cílem podpory 
vědecko-výzkumných aktivit v oblastech vestavěných počítačových systémů, 
mikro-elektroniky, nano-elektroniky a  inteligentních systémů a  za  tímto 
účelem bude každoročně vyhlašovat výzvy k podávání návrhů projektů.

Delegátem ČR v  ESCEL JU je Mgr.  Olga Staňková (olga.stankova@msmt.
cz, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy); alternátem je PhDr. Lukáš 
Levák (lukas.levak@msmt.cz, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy).

FCH 2 (Fuel Cells and Hydrogen Joint Technology Initiative) 
http://www.fch-ju.eu

FCH2 navazuje na činnost svého předchůdce ze 7. RP. Společný podnik Fuel 
Cells and Hydrogen se soustředí na výzkum a vývoj technologií souvisejících 
s  využitím palivových článků a  vodíku v  energetice. Mezi členy FCH 2 JU 
patří European Fuel Cells and Hydrogen Joint Technology Initiative Industry 
Grouping.

Delegátem ČR v FCH 2 JU je Prof. Dr. Ing. Karel Bouzek (Karel.Bouzek@vscht.
cz,  Vysoká škola chemicko-technologická v  Praze); alternátem je Ing.  Aleš 
Douček (dck@ujv.cz, Ústav jaderného výzkumu Řež, a.s.).

mailto:alv@alv-cr.cz
http://www.alv-cr.cz/
http://www.alv-cr.cz/
mailto:paiger@vzlu.cz
mailto:paiger@vzlu.cz
http://www.vzlu.cz/
http://www.fch-ju.eu/
http://www.ecsel-ju.eu/
http://www.artemis.eu/
http://www.eniac.eu/web/index.php
mailto:olga.stankova@msmt.cz
mailto:olga.stankova@msmt.cz
mailto:lukas.levak@msmt.cz
http://www.fch-ju.eu/
http://www.fch-ju.eu/
mailto:Karel.Bouzek@vscht.cz
mailto:Karel.Bouzek@vscht.cz
http://www.vscht.cz/homepage
mailto:dck@ujv.cz
http://www.ujv.cz/cz/
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IMI 2 (Innovative Medicines Initiative) 
http://www.imi.europa.eu

Opět navazuje na  činnost stejnojmenného předchůdce. Členy IMI 2 JU jsou 
EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) a jeho 
hlavní činnost se soustředí na  vědecko-výzkumné aktivity ve  farmaceutické 
oblasti. Pracuje na  urychlování přístupu pacientů k  inovativním léčivům 
prostřednictvím podpory spolupráce hlavních aktérů v  oblasti farmakologie. 
IMI je největší projekt PPP v oblasti přírodních věd na světě. Prostřednictvím 
programu IMI 2 má rozpočet 3,3 miliardy EUR na období 2014–2024 (polovina 
rozpočtu je z programu Horizon 2020).

Delegátem ČR v  IMI 2 JU je MUDr.  Regina Demlová, Ph.D.  (demlova@
med.muni.cz,  Lékařská fakulta, Masarykova univerzita); alternátem je 
doc.  RNDr.  Radislav Sedláček, Ph.D.  (radislav.sedlacek@img.cas.cz,  Ústav 
molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.).

Shift2Rail  
http://www.shift2rail.org

Shift2Rail je nová společná technologická iniciativa rámcového programu 
Horizon 2020, k jejíž implementaci byl ustaven stejnojmenný společný podnik. 
Ambicí společného podniku „S2R JU“, mezi jehož členy patří společnosti 
z  oblasti železničního průmyslu, je zajistit cíleným výzkumem, vývojem 
a inovacemi snížení nákladů v životním cyklu železniční dopravy (tj. nákladů 
na  výstavbu, provoz, údržbu a  obnovu infrastruktury a  kolejových vozidel) 
až o 50 %, celkové zvýšení kapacity až o 100 % a celkový nárůst spolehlivosti 
v různých segmentech železničního trhu až o 50 %. V rámci toho se zaměří 
na vývoj nové generace kapacitních, efektivních a spolehlivých vlaků, inovace 
v oblasti inteligentních systémů řízení a kontroly dopravy, zajištění spolehlivé 
a  vysoce kvalitní infrastruktury, za  pomoci informačních a  komunikačních 
technologií vytvoření multimodálního integrovaného systému v  osobní 
dopravě pro zjednodušení plánování cest a odbavování cestujících či zvýšení 
konkurenceschopnosti železnice v nákladní dopravě. 

Delegátem ČR v S2R JU je Ing. Miroslav Haltuf (miroslav.haltuf@oltisgroup.
cz, OLTIS Group a.s.); jeho alternátem je Ing. Michal Pavel (pavel.michal@azd.
cz, AŽD Praha s.r.o.).

http://www.imi.europa.eu/
http://www.imi.europa.eu/
mailto:demlova@med.muni.cz
mailto:demlova@med.muni.cz
http://www.med.muni.cz/index.php?id=2
mailto:radislav.sedlacek@img.cas.cz
http://www.img.cas.cz/
http://www.img.cas.cz/
http://www.shift2rail.org/
http://www.shift2rail.org/
mailto:miroslav.haltuf@oltisgroup.cz
mailto:miroslav.haltuf@oltisgroup.cz
http://www.oltisgroup.cz/
mailto:pavel.michal@azd.cz
mailto:pavel.michal@azd.cz
http://www.azd.cz/
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Podrobnější informace o  jednotlivých JTI jsou k  dispozici na  webových 
stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Možnosti zapojení do projektových aktivit

JTI se staly součástí 7. rámcového programu EU a jsou součástí také programu 
Horizon 2020. Projektové aktivity JTI a JU jsou financovány z příspěvku EU, 
který je součástí rozpočtu programu Horizon 2020. Výzvy pro předkládání 
projektů jsou proto vyhlašovány v rámci programu Horizon 2020 na Participant 
portálu (spolu s dalšími projektovými iniciativami EU), kde je možné nalézt 
veškerou související dokumentaci. 

Žadatelem může být jakýkoliv subjekt z členského státu EU a z asociovaných 
zemí, který splní podmínky programu Horizon 2020 a  dotyčné výzvy. Při 
účasti v projektech podpořených v rámci výzev JU je nutné počítat s finanční 
spoluúčastí, protože se zpravidla jedná o  tzv. inovační akce. Projektové 
aktivity mají stanovenu určitou míru spolufinancování, protože pro JU je 
získání finančních prostředků na realizaci projektů z dalších zdrojů závazkem 
vyplývajícím ze smlouvy s EC. 
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EVROPSKÝ INOVAČNÍ A TECHNOLOGICKÝ INSTITUT 
A KNOWLEDGE AND INNOVATION COMMUNITIES
Evropská Komise identifikovala, že k  posílení evropské inovační kapacity 
je třeba snížit roztříštěnost inovačního prostředí v Evropě. Za  tímto účelem 
byl roku 2008 založen European Institute of Innovation and Technology 
(EIT). EIT propojuje pomyslné vrcholy trojúhelníku tvořené podniky, 
vzděláváním a výzkumem, a utváří tak dynamická přeshraniční partnerství, 
tzv. Knowledge and Innovation Communities (KIC) = Znalostní a  inovační 
společenství. Každé z KIC institutu EIT disponuje středisky napříč EU, která 
spolupracují s  regionálními středisky na  zlepšení dopadu svých činností. 
Ústředí institutu EIT sídlí v Budapešti, v Maďarsku.

Institut EIT je součástí rámcového programu EU pro 
výzkum a inovace Horizon 2020. Evropská komise vyčlenila 
v  Horizonu 2020 (H2020) rozpočet ve  výši 2,8 miliardy 
EUR, který má umožnit další rozšíření EIT a konsolidaci 
jeho stávajících znalostních a inovačních společenství.

Cíle a funkce KIC
EIT, jehož hlavním cílem je podpora podnikavosti a inovací v Evropě a hledání 
nových přístupů k  aktuálním společenským problémům, si zvolil KIC jako 
nástroj k  dosažení svého poslání. KIC představují základ pro spolupráci 
soukromého, výzkumného a  akademického sektoru v  praxi. EIT chce 
jejich prostřednictvím přispět ke  zvyšování konkurenceschopnosti Evropy, 
udržitelnému růstu a především k rozvoji podnikání. 

Hlavní aktivity KIC tedy směřují ke:

•	Zvýšení evropského udržitelného rozvoje a konkurenceschopnosti

•	Posílení inovačních kapacit členských států

•	Tvorbě nových inovativních podniků
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Základním principem je propojení akademické sféry, výzkumných center 
a  podniků za  účelem spolupráce. V  současné době působí šest tematicky 
zaměřených KIC a do roku 2020 se počítá s vytvořením dalších dvou skupin. 

Zdroj: https://eit.europa.eu 

(stav před ustanovením EIT Food)

Přehled existujících KIC:

•	Climate-KIC: řešení pro změny klimatu (založeno roku 2010) –  
http://www.climate-kic.org 

•	EIT Digital: informační a komunikační technologie světové úrovně (2010) – 
https://www.eitdigital.eu 

•	KIC InnoEnergy: řešení pro udržitelnou energii (2010) –  
http://www.innoenergy.com

•	EIT Health: zlepšování kvality života evropských občanů a  udržitelnost 
systémů zdravotní a sociální péče (2014) – https://www.eithealth.eu 

•	EIT Raw Materials: zajištění přístupnosti, dostupnosti a udržitelného 
využívání surovin, a to jak pro ekonomiku, tak pro občany (2014) –  
https://eitrawmaterials.eu 

•	EIT Food:  zajištění udržitelného světového potravinového hodnotového 
řetězce odolného vůči změnám klimatu (2014) – https://www.eitfood.eu 

https://eit.europa.eu/
http://www.climate-kic.org/
https://www.eitdigital.eu/
http://www.innoenergy.com/
https://www.eithealth.eu
https://eitrawmaterials.eu/
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Do roku 2020 mají být zřízeny další dvě KIC:

•	EIT Manufacturing:  posilování a  zlepšování konkurenceschopnosti 
evropského zpracovatelského průmyslu

•	EIT Urban Mobility: udržitelná řešení pro městskou mobilitu

Poněkud bokem stojí KIC – EIT Alumni, která spojuje všechny studenty 
a  absolventy vzdělávacích aktivit EIT, resp. KIC nehledě na  obor studia. 
Dalším rozvojem, propojením výzkumných oborů a  spoluprací s vrstevníky 
vzniká inovační prostředí a prostor pro další spolupráci nejen s výzkumnými 
institucemi, ale též s podniky a dalšími zájmovými skupinami.

 

Organizační uspořádání
EIT byl založen jako orgán Evropské unie, z jejíž rozpočtu je také financován. 
V čele EIT je správní rada složená ze zástupců vysokoškolského vzdělávání, 
inovací, výzkumu a podnikání. Správní rada odpovídá za řízení činností EIT, 
za výběr, určení a hodnocení KIC a za všechna ostatní strategická rozhodnutí. 
Členové správní rady jsou voleni především z řad zástupců KIC a zaměstnanců 
EIT a jmenuje je Evropská Komise.

Každá KIC je zakládána přes EIT jako podnikatelský subjekt, v  jehož  čele stojí 
výkonný ředitel. Forma právní subjektivity a organizační uspořádání nejsou pevně 
stanoveny, ale musí zajistit, že KIC bude schopna plnit své závazky, jenž jsou 
definovány v business plánu každé KIC. Činnost KIC je každoročně hodnocena ze 
strany EIT, který se následně zodpovídá EC. Každá KIC je zakládaná na sedmileté 
období, které by mělo umožnit soustředit se jejím členům na dosažení špičkových 
výsledků v oblasti aplikovaného výzkumu, inovací a výuky. 
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Sídlo EIT je v  Budapešti v  Maďarsku, ale každá KIC má zpravidla pět až šest 
poboček (tzv. inovační nebo kolokační střediska) po celé Evropě i jinde ve světě 
zaštiťující síť partnerů. V České republice a na Slovensku se však žádné nenachází.

Zdroj: https://eit.europa.eu
(stav před ustanovením EIT Food)

Financování

Na činnost KIC přispívá EIT a to maximálně 25 % na způsobilé výdaje během 
období jejich činnosti. Každá KIC musí získat zbývající prostředky nejen 
od  svých členů, ale také z  dalších zdrojů ať již soukromých, tak veřejných 
(například z  národních či evropských dotačních titulů), především však ze 
strukturálních fondů a z programu Horizon 2020.

Možnosti zapojení
Složení jednotlivých KIC se liší, jak z  hlediska množství, tak z  hlediska 
zastoupení jednotlivých skupin. Vždy však platí, že KIC je propojením 
univerzitní, soukromé a výzkumné sféry (viz následující graf), které by se 
mělo vyznačovat také geografickou různorodostí. Lze se zapojit jako člen 
do některé ze stávajících KIC, přičemž ze zkušeností českých subjektů zatím 
nelze příliš čerpat – členství v KIC je evidováno zatím pouze v případě KIC 
InnoEnergy.

https://eit.europa.eu/
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(stav před ustanovením EIT Food)

Činnosti EIT jsou relativně různorodé, dají se však rozdělit do těchto skupin:

•	Udržování a rozvoj inovačních komunit

•	Vzdělávací aktivity

•	Podpora podnikavosti

•	Udělování cen

•	 Šíření informací

Udržování a  rozvoj inovačních komunit je hlavní náplní EIT. Je možné 
účastnit se s dalšími partnerskými subjekty veřejné soutěže, kterou vypisuje 
EIT za  účelem ustanovení nových KIC na  vybraná témata (viz plánované 
založení KIC). Tato témata jsou předem stanovena EIT a  jsou určována 
tak, aby naplňovala cíle programu Horizon 2020, z  jehož rozpočtu je EIT 
financován. Dokumentace související s výzvou na podání žádosti o založení 
KIC je zveřejňována na Participant portálu programu Horizon 2020.

Vzdělávací aktivity jsou realizovány jednotlivými KIC, ale EIT stanovuje 
rámcové podmínky pro jejich realizaci. Studijní programy magisterského 
a Ph.D. studia jsou realizovány na vybraných partnerských univerzitách a jejich 
absolventi získají ke svému titulu certifikát poukazující na tento typ studijního 
programu. Zvláštní důraz je kladen na  osvojení si dovedností potřebných 
k rozvoji podnikání.
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Podpora podnikavosti představuje různé tematické workshopy a semináře se 
zaměřením na ženy a start-upy.

Udělování cen

Každoročně je vyhlašována soutěž pro podniky, které jsou členy některé z KIC, 
a pro absolventy některého ze studijních programů EIT, ve třech kategoriích. 
Smyslem této soutěže je zviditelnění zajímavých inovačních firem, které prošly 
programem některé KIC, a upozornění potenciálních investorů na tyto firmy.

Šíření informací

Širší povědomí o činnosti EIT a KIC lze získat účastí ve speciálním programu 
EIT Regionálním inovačním schématu (EIT RIS), který je určen vybraným 
regionům (včetně České republiky) doposud nezapojeným do  činností EIT 
a jeho KIC. EIT RIS představuje strukturovaný program, jehož cílem je, aby 
větší počet organizací z Evropy těžil z práce institutu EIT a podílel se na jeho 
činnostech. Cílem programu EIT RIS je zvýšit inovační kapacitu v evropských 
oblastech a regionech, které s institutem EIT a jeho znalostními a inovačními 
společenstvími přímo nespolupracují. EIT RIS je určen podnikům 
i  jednotlivcům, univerzitám, výzkumným laboratořím a  organizacím stejně 
jako subjektům veřejné správy, které nejsou zapojeny do KIC. 

Je možné participovat přímo na činnosti KIC tím, že se stanete jejím členem. 
Tento proces není jednotný a liší se u každé KIC, proto je nutné sledovat webové 
stránky vybrané KIC. V některých případech má hlavní slovo kolokační centrum, 
které má (jako v případě KIC Health) na starost výběr a zapojení regionálních 
partnerů. V případě KIC InnoEnergy byla například vyhlášena centrální výzva 
pro podávání žádostí o členství (v současnosti uzavřená). Postup získání členství 
v  KIC je poměrně neprůhledný a  z  důvodu absence kolokačního střediska 
v České republice či na Slovensku pro české partnery také komplikovaný.
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Možnosti zapojení do projektových aktivit

Další možností, jak benefitovat z činnosti EIT, je přihlásit se do některé z aktivit 
realizovaných stávajícími KIC. Portfolio aktivit KIC zahrnuje především 
vzdělávání a  vytváření obchodních příležitostí v  podobě zakládání nových 
podniků a  podpoře uvádění inovací na  trh. Aktivity KIC jsou realizovány 
prostřednictvím jejich členů. Česká republika bohužel zatím nemá zastoupení 
v těchto aktivitách, proto je nutné v případě zájmu počítat se zahraniční cestou.

Vzdělávací aktivity lze rozdělit do tří skupin – Studijní programy (magisterské 
a doktorské), Letní školy a Ostatní akce. Množství studijních programů pod 
záštitou jednotlivých KIC se liší, mají však společný důraz na získání dovedností 
pro rozvoj podnikání. Magisterské studijní programy jsou zdarma, jediné 
náklady, které studentům vznikají, jsou cestovní náklady spojené s pobytem 
na letní škole, která může být povinná. Přihlášky lze podávat prostřednictvím 
formulářů či kontaktů na webových stránkách jednotlivých KIC.

Doktorské studium přináší absolventům, stejně tak jako magisterské, 
výhody v  hloubce zkoumaného tématu a  spolupráci s  předními odborníky 
a podniky v daném tématu. Studovat jej lze po přijetí na doktorské studium 
na partnerských univerzitách.

Letní školy trvají tři nebo pět týdnů a  nejsou určeny pouze pro studenty 
z tematické oblasti jedné KIC – zúčastnit se může jakýkoliv student, který má 
zájem. Pro studenty z EU jsou letní školy zdarma.

Ostatní akce jsou zaměřeny na zástupce firem, samosprávy, celoživotní vzdělávání 
apod. Forma těchto akcí bývá různá od klasických seminářů, po on-line výuku.

Zajímavou možností jsou akcelerační programy pro podnikatele, které nabízí KIC 
Climate, Digital a InnoEnergy. Součástí akceleračních programů, které se realizují 
u vybraných partnerů KIC, jsou například také služby zprostředkování investorů. 

Pro získání informací o  možnostech zapojení do  pořádaných aktivit KIC 
(Letní školy, odborné vzdělávání atd…) jsou základním zdrojem informací 
webové stránky komunit, kde jsou všechny potřebné informace.
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FUTURE AND EMERGING TECHNOLOGIES 
FLAGSHIPS
Iniciativy Future and Emerging Technologies (lze přeložit jako Budoucí 
a vznikající technologie, dále jen FET) jsou rozsáhlé investiční akce EC, které 
mají podporovat kolaborativní, dlouhodobý výzkum témat, která mohou mít 
zásadní přínos pro řešení společenských výzev EU. Tyto akce nejsou zaměřeny 
pouze na výzkum, ale i na inovační aktivity, které mají napomoci dotáhnout 
výsledky výzkumu na trh.

Pojem FET se začal více objevovat od roku 2009, kdy EC začala klást důraz 
na řešení výzkumu v dostatečně dlouhém časovém úseku se zapojením vědců 
z mnoha oborů. Tyto iniciativy byly nazvány FET „Flagships“ (tzn. vlajkové 
lodě). Pro definování témat těchto flagships byla zapojena vědecká komunita. 
Proces výběru FET Flagships byla dlouhodobá záležitost trvající přibližně tři 
roky, na  jejímž konci byly podpořeny dvě iniciativy k dalšímu rozpracování 
(Grafen a Lidský mozek). Následná „rozjezdová“ fáze trvala 2,5 roku a teprve 
v rámcovém programu Horizon 2020 začínají být řešeny konkrétní projekty.

Zdroj: EC (2017): FET Flagships Interim Evaluation, Final Report
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Cíle a funkce 
Hlavním posláním FET Flagships je zajistit dlouhodobý rámec pro realizaci 
náročných a  riskantních výzkumných projektů. FET Flagships mají přispět 
k řešení zadaných výzkumných úkolů a zároveň připravit podmínky pro adopci 
nalezených řešení v  praxi. Tyto iniciativy mají fungovat jako mezinárodní 
výzkumná platforma sdružující vědecká pracoviště, která jsou špičkou v dané 
problematice. FET Flagships vznikly jako iniciativy zdola, přičemž hlavním 
hybatelem byla vědecká komunita, z  jejíchž návrhů EC vybrala projekty 
s  největším potenciálem pro řešení společenských a  technologických výzev 
současné Evropy a světa. Doposud byly spuštěny dvě FET Flagships (Grafen 
a Lidský mozek) a třetí (Kvantové technologie) zahájí svoji operativní činnost 
v roce 2018.

Grafen – https://graphene-flagship.eu

Cílem této iniciativy, jejíž celkový rozpočet je 1 mld. EUR, je přenést teoretické 
poznatky o novém typu tenkovrstvého materiálu z  laboratoří k praktickému 
využití v různých oborech lidské činnosti. Konsorcium, které dynamicky roste 
(v době zpracování této publikace mělo 154 členů), pokrývá celý hodnotový 
řetězec od prvotního zpracování grafenu, po jeho úpravy a možnosti aplikací. 
Za  Českou republiku se konsorcia řešitelů účastní Ústav fyzikální chemie 
J. Heyrovského AV ČR.

Lidský mozek – https://www.humanbrainproject.eu/en

Tato iniciativa zahrnující neurovědy, medicínu a  počítačové vědy má za  cíl 
vyvinout společnou ICT infrastrukturu, která by do  budoucna pomáhala 
sbírat, analyzovat a  sdílet data o  lidském mozku, ale také integrovat tato 
data do  simulací a  modelů mozku za  účelem vývoje nových robotických 
a  počítačových systémů. Výstupy této iniciativy pomohou lépe porozumět 
funkcím a  chorobám lidského mozku a  vyvinout nové léčebné postupy 
mozkových onemocnění a mohou také výrazně přispět k vývoji zcela nových 
počítačových technologií (včetně umělé inteligence). Národním delegátem 
za  Českou republiku v  řídících orgánech této iniciativy je Technologické 
centrum AV ČR, členy v pracovní části konsorcia Česká republika nemá.

https://graphene-flagship.eu/
https://www.humanbrainproject.eu/en/
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Organizační uspořádání
Za účelem implementace a řízení těchto rozsáhlých iniciativ byly iniciovány 
podpůrné akce, které financovala EC, jejichž smyslem bylo spojit dostatečné 
množství partnerů. FET Flagships jsou uspořádány do dvou úrovní projektů: 

1. Velké projekty, jež podepisují s EC dohodu o dlouhodobém partnerství, 
vytváří zastřešující strukturu pro implementaci iniciativ.

2. Partnerské projekty, které rozpracovávají hlavní myšlenku do dílčích cílů 
a aktivit.

Řídící struktura FET Flagships zahrnuje tzv. Rámcovou radu partnerů, v níž 
zasedá EC a zástupci konsorcia partnerů velkých projektů Flagships. Smyslem 
tohoto orgánu je stanovit závazky participujících organizací a  EC. Dalším 
orgánem je Rada zakladatelů, která sdružuje členské státy participující ve FET 
Flagship a  EC. Smyslem Rady zakladatelů je stanovit a  naplánovat finanční 
toky pro realizaci iniciativy Flagship. Posledním orgánem z  řídící struktury 
Flagships je Řídící fórum, které sdružuje EC, zástupce účastněných států, 
zástupce velkých a partnerských projektů. Na Řídícím fóru jsou diskutovány 
různé otázky ohledně nastavení vnitřního pracovního prostředí a  dílčích 
aktivit iniciativ Flagships.
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Financování

Pro Budoucí a  vznikající technologie je vyhrazen rozpočet přibližně 2,7 
miliard EUR. Struktura financování FET Flagshpis je založena na  jednom 
velkém projektu, který vytváří podmínky pro další partnerské projekty. Velké 
projekty jsou financovány přímo z rozpočtu EC, zatímco partnerské projekty 
jsou financovány především ze zdrojů z  členských států EU, asociovaných 
států programu Horizon 2020 a z  tzv. třetích států, a  to z veřejných ale i  ze 
soukromých zdrojů.

Možnosti zapojení
Na  rok 2018 plánuje EC spuštění třetí FET Flagship, která se bude věnovat 
tématu kvantových technologií s plánovaným rozpočtem 1 mld. EUR po dobu 
deseti let. Za účelem přípravy spuštění této FET Flagship byla sestavena poradní 
skupina EC, jíž předsedá prof. Jürgen Mlynek z Humboldtovy univerzity. 

EC však do budoucna plánuje výběr dalších iniciativ FET Flagshpis. Vzhledem 
k  dlouhodobosti procesu výběru byla Evropskou Komisí v  roce 2016 zahájena 
veřejná výzva k  identifikaci dalších iniciativ, které by mohly být podpořeny 
po ukončení programu Horizon 2020. Výsledkem této výzvy je 24 návrhů, k nimž 
bude koncem roku 2017 uskutečněna konference, jejíž výstupy poslouží jako 
podklady pro výběr užšího okruhu potenciálních témat budoucích FET Flagships.

Podmínky členství

Členství ve  FET Flagships lze získat připojením k  některé z  vyhlašovaných 
výzev k  přistoupení za  účelem řešení konkrétního výzkumného tématu. 
Do konce září 2017 byly otevřeny výzvy Flagship Lidský mozek. 

Možnosti zapojení do projektových aktivit

Na  základě dlouhodobého partnerství mezi EC a  velkými projekty FET 
Flagships jsou vypisovány výzvy na implementaci pracovního plánu iniciativ 
v rámci dvouletých období. Doposud poslední takováto výzva byla vyhlášena 
v  létě 2017 s  řešením projektů od  dubna 2018 do  března 2020. Akce FET 
Flagships jsou součástí pilíře Vynikající věda Horizonu 2020, proto i výzvy 
k  předkládání projektů jsou vyhlašovány přes Participant portál programu 
Horizon 2020. 
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FET Flagships jsou určeny pro podporu především výzkumných aktivit, ale 
jejich součástí jsou i tzv. podpůrné akce (známé jako ERANET, resp. v tomto 
případě jako FLAG-ERA) pro zapojení většího okruhu řešitelů, které jsou opět 
řešeny v rámci programu Horizon 2020. Tímto způsobem bylo v rámci jedné 
výzvy vybráno 19 mezinárodních projektů, které vytvářejí synergie s oběma 
FET Flagships a které začaly být řešeny v roce 2016. Aktivity FLAG-ERA mají 
vlastní webový portál (https://www.flagera.eu), kde jsou zveřejňovány veškeré 
informace o  připravovaných či proběhlých podpůrných akcích týkajících se 
FET Flagships.

https://www.flagera.eu/
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DALŠÍ INICIATIVY
Kromě výše zmiňovaných kooperačních uskupení existují v  Evropském 
výzkumném prostoru další, jejichž primárním účelem není podpora 
výzkumných projektů, ale mají rovněž potenciálně významný vliv na směrování 
budoucího zaměření evropského výzkumu. Zpravidla se jedná o  různé typy 
uskupení, jejichž záměrem je koordinace podpory výzkumu, vývoje a inovací 
na evropské úrovni za účelem dosažení větší efektivity a konkurenceschopnosti 
evropské ekonomiky. 

Iniciativy společného programování
Iniciativy společného programování (Joint Programming Initiatives, dále jen JPI) 
mají za cíl koordinovat snahy (nejen) členských států EU ve vybraných výzkumných 
tématech za účelem rychlejšího dosažení použitelných výsledků a efektivnějšího 
využití evropských lidských a  finančních zdrojů na  výzkum a  vývoj tím, že se 
snaží usměrnit veřejné finance na  výzkum z  jednotlivých členských států EU. 
Smyslem JPI je eliminovat roztříštěnost výzkumu daného tématu v jednotlivých 
členských státech EU a zamezit případným duplicitám, což výrazně oslabuje pozici 
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evropského výzkumu ve srovnání s dalšími státy. JPI představují partnerství typu 
public-public, které je navázáno mezi EC a jednotlivými zúčastněnými státy.

JPI byly přijaty jako jeden z nástrojů evropské politiky výzkumu a vývoje EU 
roku 2008. Témata JPI navrhuje a  schvaluje Skupina na  vysoké úrovni pro 
společné programování složená ze zástupců členských států EU, která rovněž 
stanovuje pravidla pro jejich fungování. Za Českou republiku odpovídá za tuto 
oblast Výbor pro Evropský výzkumný prostor (VERA) při Ministerstvu školství, 
mládeže a  tělovýchovy. VERA působí jako poradní orgán, v  jehož rámci 
diskutuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy problematiku Evropského 
výzkumného prostoru se zástupci akademické a výzkumné komunity.

První JPI zahájily svoji činnost v roce 2010 a k současnému dni jich je funkčních 
těchto deset:

•	Neurodegenerativní onemocnění/Alzheimerova choroba –  
http://www.neurodegenerationresearch.eu 

•	Zemědělství, potraviny a klimatické změny – http://www.faccejpi.com 

•	Zdravá výživa pro zdravý život – http://www.healthydietforhealthylife.eu 

•	Kulturní dědictví a globální změny – http://www.jpi-culturalheritage.eu 

•	Evropa měst – http://jpi-urbaneurope.eu 

•	Klima – http://www.jpi-climate.eu/home 

•	Delší a lepší život – http://www.jp-demographic.eu 

•	Antimikrobiální rezistence – http://www.jpiamr.eu 

•	Voda pro měnící se svět – http://www.waterjpi.eu 

•	Zdravá a bohatá moře a oceány – http://www.jpi-oceans.eu 

Každá JPI si vytváří vlastní řídící struktury, implementační dokumenty 
a strategické výzkumné agendy, kde jsou identifikovány hlavní oblasti zájmu 
příslušné JPI. Členy JPI se stávají členské státy EU na  dobrovolné bázi dle 
svých možností a  zájmů, které financují činnost JPI. Česká republika má 
své zastoupení v  pěti JPI („Neurodegenerativní onemocnění/Alzheimerova 
choroba“, „Zemědělství, bezpečnost potravin a  klimatické změny“, 
„Zdravá výživa pro zdravý život“, „Kulturní dědictví a  globální změny“ 
a „Antimikrobiální rezistence“).

http://www.neurodegenerationresearch.eu/
http://www.faccejpi.com/
http://www.faccejpi.com/
http://www.healthydietforhealthylife.eu
http://www.healthydietforhealthylife.eu/
http://www.healthydietforhealthylife.eu
http://www.jpi-culturalheritage.eu/
http://jpi-urbaneurope.eu/
http://jpi-urbaneurope.eu/
http://www.jpi-climate.eu/home
http://www.jpi-climate.eu/home
http://www.jp-demographic.eu/
http://www.jp-demographic.eu/
http://www.jpiamr.eu/
http://www.jpiamr.eu/
http://www.waterjpi.eu/water-jpi/
http://www.waterjpi.eu/
http://www.jpi-oceans.eu/servlet/Satellite?c=Page&pagename=jpi-oceans/Hovedsidemal&cid=1253960389368
http://www.jpi-oceans.eu/
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JPI rozvíjí konkrétnější aktivity, například jsou zakládány pracovní skupiny, 
iniciovány podpůrné či výzkumné projekty apod., kterých se mohou účastnit 
i další subjekty. Výzkumné projekty, které JPI zpravidla, ale ne nutně, iniciují, jsou 
financovány ze schématu ERA-NET Cofund, které je součástí programu Horizon 
2020. Veškerou dokumentaci je tudíž možné nalézt na Participant portálu. 

Evropská inovační partnerství
Evropská inovační partnerství (European Innovation Partnerships, dále jen 
„EIP“) představují koncept EC navržený v  rámci strategie Evropa 2020 – 
Unie inovací pro dosažení lepší mezinárodní spolupráce ve výzkumu, vývoji 
a inovacích. Důležitým aspektem aktivit EIP je koordinace činnosti členských 
států EU, která má předcházet zdvojování úsilí ve výzkumu a zvyšovat efektivitu 
již vynakládaných prostředků. 

EIP proto představují především koordinační nástroj, a  nepočítají s  novými 
prostředky na financování výzkumných a inovačních aktivit. Cílem jejich činnosti 
je vymezení společných úkolů, nalezení společných postupů napříč sektory 
a politikami a to nejen na evropské, ale i na národní úrovni. Ve svém důsledku 
by EIT měly přispět k posílení výzkumné spolupráce soukromého a veřejného 
sektoru a k odstranění některých překážek systému výzkumu a inovací. Rovněž 
by mělo dojít ke zrychlení přenosu výsledků výzkumu do inovací a na trh.

EIP vznikají k  zásadním tématům společenských výzev a  schvalovány jsou 
na politické úrovni. EIP (přesněji řídící skupina příslušné EIP) vypracovávají 
tzv. Strategický implementační plán, který definuje problémová témata, jimiž 
se EIT bude zabývat. Součástí těchto plánů jsou i  návrhy konkrétních akcí, 
které se uskuteční za účelem realizace plánu. V rámci jednotlivých EIT pak 
vznikají pracovní skupiny na  dílčí témata a  vypracovávají dokumenty, které 
mohou sloužit jako podklad pro rozhodování EC o  budoucím směřování 
podpory výzkumu, vývoje a  inovací v  Evropě. Pracovní skupiny mohou 
iniciovat navazující výzkumné projekty. 

EIT také fungují jako rozcestník pro zájemce o  informace v daném tématu. 
Připravují přehledy informací relevantních pro dané výzkumné téma (např. 
pozvánky na  odborné konference a  semináře, přehledy dotačních titulů, 
apod.). Kromě toho EIT fungují také jako adresář kontaktů, které by mohly 
být vhodné pro navázání další spolupráce.
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V současnosti je aktivních pět EIP:

•	Aktivní a zdravé stárnutí – https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en 

•	Udržitelnost zemědělství a produktivita –  
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en 

•	Chytrá města a komunity – http://ec.europa.eu/eip/smartcities 

•	Voda – http://www.eip-water.eu 

•	Nerostné suroviny –  
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eip-raw-materials/en 

Financování EIP je zajištěno jednak z  veřejných prostředků na  evropské, 
národní či regionální úrovni, jednak ze soukromého sektoru, který rovněž 
může přispět část prostředků z vlastních zdrojů.

O členství v EIT lze zažádat prostřednictvím webových stránek jednotlivých 
EIT, kde zpravidla bývá potřebná dokumentace. 

https://ec.europa.eu/eip/ageing/home_en
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en
http://ec.europa.eu/eip/smartcities
http://www.eip-water.eu
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/eip-raw-materials/en
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